
Utrinki iz Fiese - 7. razred

Kje smo ostali?

  

  Hja, sreda. Začeli smo s telovadbo. Hudo naporno ni bilo, ravno toliko, da smo se malce
zbudili in lažje pozajtrkovali.   Nad hrano se res nismo mogli pritoževati. Nato smo se po
prijetnem jutranjem hladu odpravili na pohod proti Strunjanu (no, vročine tudi čez dan sicer ni
bilo...). Občudovali smo razgled na Mesečev zaliv, Strunjanski klif, školjčišče, si ogledali
Strunjanske soline in opazovali sredozemsko rastje in tudi živalstvo.  

Po povratku in popoldanskem počitku (aktivnem in športno obarvanem) pa nam je oseka odkrila
skrite kotičke v pasu plimovanja. Učenci so zavzeto nabirali organizme, ki tu živijo in jih s
pomočjo učiteljev bolje spoznali. Da je bilo to raziskovanje res sila zanimivo, priča dejstvo, da
so se nekatere učenke kar pozabile izmikati in skrivati pred kamero, nekateri pa so znanost
žrtvovali suhoto svojega obuvala ...

  

  

  

Dan smo spet zaključili z ogledom prvega polčasa nogometne tekme lige prvakov med
Chelsea-jem in Barcelono.Učenci, ki jih ogled tekme ni pretirano zanimal, pa so za večerno
animacijoposkrbeli z družabnimi igricami.

  

{becssg}dobravlje/dogodk1112/fiesa-7r/sreda{/becssg}

  

  

V četrtek so se učenci spet urili v orientaciji v okolici doma ter izpolnjevali naloge, navedene v
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navodilih delovne pole.

  

Popoldne pa so izkoristili plezalno steno za domom Breženka pod nadzorom učitelja. Ustrezno
zaščiteni s čelado in primerno varovani so bili pri prostem plezanju zelo uspešni. Druga skupina
učencev pa je medtem poskušala po navodilu drugega učitelja ujeti kako ribo s pomola.

  

  

{becssg}dobravlje/dogodk1112/fiesa-7r/cetrtek{/becssg}

  

  

Petek je minil v znamenju pohoda do Portoroža in nazaj, ki mu je sledila podelitev priznanj, ki jih
CŠOD Breženka podeljuje učencem, ki so se pri pospravljanju sob in dosežkih pri različnih
dejavnostih najbolje izkazali. Nato pa ... nazaj, v topel, domač objem mile Vipavske doline...

  

  

{becssg}dobravlje/dogodk1112/fiesa-7r/petek{/becssg}

  

  

{becssg}dobravlje/dogodk1112/fiesa_mojca{/becssg}
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Dodajamo še eno fotogalerijo, posnetke prispevala ga. Mojca Čušin.
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